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Hos Revision Limfjord vil vi være med 
til at udvikle din landbrugsbedrift så 
hverdagen bliver nemmere og mere 
økonomisk rentabel. Vi hjælper 
gerne med, at der er styr på tingene 
så du hele tiden er på højde med nye 
lovmæssige krav og der er de 
nødvendige rammer for sund vækst 
på din bedrift.

Revision Limfjords fornemmeste opgave er at være med til, at sikre 
bæredygtig udvikling af landbrugets virksomheder, optimering af 
produktionen samt sikre landbrugsbedriftens indtjeningsforhold.  

Vores Landbrugsteam har mange års erfaring med revision og rådgiv-
ning samt forretningsudvikling af alle former for landbrugsbedrifter i 
Danmark. Vores rådgivning er personlig, proaktiv og værdiskabende, 
hvilket er fundamentet for Revision Limfjord.   

Vores landbrugsteam er fordelt rundt på vores 6 lokale afdelinger i 
Jylland, hvor vi har professionelle revisorer og økonomiske rådgivere 
placeret.     
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”Revision Limfjord holder 
styr på den økonomiske 
del af forretningen - og 
så har jeg mere tid til mit 
job, som er at passe 
dyrene og have overblik-
ket over markerne.”

Anders Spanggaard har 
siden 1986 drevet sit eget 
landbrug. Han ejer i dag 
200 hektar, 9500 slagtesvin 
samt to vindmøller, der har 
været forretningens tredje 
ben gennem de sidste 20 
år. 
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REVISION LIMFJORD TILBYDER 
FØLGENDE YDELSER TIL 
LANDBRUGSSEKTOREN:

• Driftsoptimering

• Økonomisk optimering

• Sparring

• Regnskab og budget

• Bogføring

• Erhvervsservice

• Skatterådgivning

• Ejendomshandel 

• Generationsskifte

• Selskabskonstruktioner

• Forretningsudvikling

• Gårdråd / ERFA-grupper

• Netværksmøder 
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Er du interesseret i at høre mere om 
Team Landbrug hos Revision Limfjord?

Kontakt Team Landbrug for en uforpligtende snak. 

LANDBRUG

Hans Friis Børsting
Landbrugschef og Partner
tlf: +45 9655 4661
mail: hfb@revisionlimfjord.dk

Karl Kristian Guldhammer
Udviklingschef, Team Landbrug
tlf: +45 9655 4674
mail: kkg@revisionlimfjord.dk



OPHOLDSSTEDER & BOTILBUD

8

Holstebro  ·  Hurup  ·  Nykøbing Mors
              Skive  ·  Struer  ·  Thisted   

revisionlimfjord.dk

Hos Revision Limfjord er vi erfarne,
lokale revisorer, der ser det som vores

fornemmeste opgave at udvikle 
din forretning.

Vi brænder for rådgivning og for
at servicere dig som kunde.

Hos os er hjælpen altid nær. 


